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Wstęp

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefi-
niować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego, 
mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie 
usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. 
Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron 
jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej 
zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzu-
pełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie 
tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej.

Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ra-
mach PPP osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie 
sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług pu-
blicznych. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy 
korzyści – proporcjonalne do swojego zaangażowania.

Niemal wszystkie zadania publiczne, szczególnie z zakre-
su usług użyteczności publicznej, mogą być przedmiotem 
współpracy. Nie ma bowiem ograniczeń branżowych do-
tyczących formuły PPP.

W polskim prawie ramy prawne PPP wyznaczają dwie 
ustawy, regulujące współpracę podmiotów publicznych 
i partnerów prywatnych:

 ● ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm., 
dalej: ustawa o PPP),

 ● ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budow-
lane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 101, nr 157,  
poz. 1241 ze. zm., dalej: ustawa o koncesjach).
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